
 

1 

 

 



 

2 

 

Förslag till beslut 

 

1. Skattesatsen för 2014 fastställs till 19:95 per skattekrona.  

2. Drift‐ och investeringsbudgeten för nämnderna fastställs i enlighet med 

Vänsterpartiets förslag.  

3. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens 

hel‐ eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 

till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2013), 

om maximalt 9 865, 8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

4. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med 

Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala 

upplåningsram för 2014 uppgå till 9 102 mnkr.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska 

justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 

tjänsteutlåtande den 6 maj 2013.  

6. Förslag till Mål och budget 2014 och planeringsramar för 2015‐2016 i 

övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteutlåtande den 12 maj, justerat utifrån Vänsterpartiets förslag.  
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Nej till nedskärningar – Ja till 

satsningar som ökar jämlikhet 

 

Inledning 

Den svenska ekonomin präglas av hög arbetslöshet. Kommunerna har fått hålla igen 

med satsningar under lågkonjunkturen och utsikterna för 2014 och 2015 ser inte bra 

ut. Trots detta utlovas inga höjda statsbidrag från regeringen till kommunerna. Inte 

heller har man genom samhällsnyttiga investeringar lyckats med att få fart på 

arbetsmarknaden och skapa fler jobb. Istället har den ekonomiska politiken gått ut på 

att sätta press på de lägsta lönerna neråt genom försämringar i A-kassa och 

sjukförsäkring. Detta har medfört att många har blivit beroende av försörjningsstöd 

vilket inte minst vår kommun har fått erfara där kostnaden för försörjningsstöd ökat 

dramatiskt. Andra konsekvenser är att ungdomsarbetslösheten är större än tidigare. 

 

I Huddinge råder stor bostadsbrist och detta har medfört ökade kostnader för 

socialtjänsten för tillfälliga boenden. Bristen på hyresbostäder har även förvärrats av 

att majoriteten i Huddinge sagt ja till omvandling av ett stort antal hyresrätter till 

bostadsrätter samt att man i stort sett inte alls byggt några nya hyresrätter. Huddinge är 

en kommun med stor befolkningsökning och det finns ett stort behov av investeringar 

i välfärden för att täcka alla behov. Samtidigt är levnadsvillkoren i Huddinge mycket 

olika vad gäller inkomster, förvärvsfrekvenser, folkhälsa, utbildning m.m. Även 

skillnaderna i skolresultaten mellan skolor i de olika områdena är stora. I vissa 

områden finns knappast alls några hyresrätter medan de dominerar helt i andra 

områden. Dessutom finns skillnader i förvärvsfrekvensen mellan män och kvinnor i 

hela kommunen.  

 

Vår vision av Huddinge 

Vänsterpartiet i Huddinge har en vision av Huddinge som en kommun som präglas av 

solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Alla ska ha rätt till den utbildning, vård och omsorg 

som man har behov av. Utöver detta är det viktigt att extra resurser läggs på de 

områden där behoven är störst. Ingen diskriminering ska förekomma på grund av vare 

sig etnisk härkomst, ålder, kön eller sexuell läggning.  Alla ska ha rätt till 

heltidsarbeten och de många kvinnor som har ofrivilliga timtjänster och deltider inom 

äldreomsorgen ska erbjudas heltid. 

 

Vi arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Huddinge. Vänsterpartiet 

sätter människan före marknaden. Vår utgångspunkt är ett demokratiskt samhälle där 

var och en har makten över sitt liv, sin vardag och över samhällets utveckling. Vi vill 

ha en välfärd utan vinstsyfte och vinstintresse. På det sättet garanteras möjligheterna 

till delaktighet och insyn. Vi är motståndare till att vård, utbildning och omsorg säljs 

ut till bolag som driver verksamheten i vinstsyfte och i vissa fall även ingår i stora 

riskkapitalkoncerner. Kvaliteten i välfärden är viktigare än en obegränsad möjlighet att 

välja utövare.  Däremot är vi positivt inställda till mångfald vad gäller profilboende 

inom äldreomsorgen och olika inriktningar på pedagogiken i förskolan. Ett bra 

komplement till de kommunala utförarna kan vara privata utförare med kommunal 

finansiering utan vinstsyfte samt socialt företagande. 

 

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till kreativt skapande och andra fritidsaktiviteter 

utan att man behöver betala höga avgifter för det och kulturen ska blomstra i alla 

kommundelar. 
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Vänsterpartiets budgetförslag 

Det finns stora behov i kommunen inom skola, vård och omsorg. Trots det väljer 

majoriteten att föreslå ett sparbeting i alla nämnder som de kallar för effektiviseringar 

med sammanlagt 17,5 mnkr. Vänsterpartiet avfärdar detta förslag. Nämnderna borde 

istället rimligen tilldelas betydligt mer än den kompensation med två procent man får 

för löne- och prishöjningar. Kommunen har de senaste åren gått med stora överskott 

och vi menar att det är tillräckligt att lägga en budget som visar ett lägre resultat under 

de år då det är en dålig arbetsmarknad med sviktande skatteunderlag. Dessutom finns 

ekonomiskt utrymme till större satsningar än vad majoriteten föreslår till 

verksamheterna. Vi väljer att lägga extra resurser på områden där de största behoven 

finns och där de kan ge effekt på ökad jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. 

 

Majoriteten har föreslagit riktade satsningar på 31,8 mnkr. En del av de posterna ser 

inte vi som satsningar utan mer som budgettillskott för att verksamheterna ska kunna 

fullgöra sina uppgifter som t.ex. socialnämnden som tilldelas pengar för att klara de 

ökade försörjningsstödskostnaderna. Vi godtar naturligtvis ändå merparten av dessa 

s.k. satsningar. Däremot menar vi att det är nödvändigt att skjuta upp vissa IT-

satsningar och samhällsbyggnadsarbeten för att trygga att skola och äldreomsorg får 

mer resurser. Det har redan satsats åtskilliga miljoner kronor på IT och det borde ha 

medfört effektivitetsvinster. 

 

Utöver majoritetens s.k. riktade satsningar föreslår Vänsterpartiet 15,5 mnkr på skola, 

äldreomsorg, barnomsorg, arbetsmarknadsåtgärder för unga, kultur och fritid, 

jämställdhet och klimatåtgärder. 

 

Välfärden i Huddinge kräver en vänsterregering 

Vi är medvetna om att det budgetförslag vi lägger inte kan tillgodose alla de behov 

som finns för att vi ska kunna erbjuda en bra välfärd för medborgarna i Huddinge. En 

förutsättning för att kunna göra satsningar är att människor i kommunen har 

arbetsinkomster så att satsningarna kan finansieras. Sverige har fortfarande en mycket 

hög arbetslöshet och stora delar av Europa befinner sig i en ekonomisk kris. Särskilt 

svårt är det för de unga liksom för dem som saknat arbete länge att komma in på 

arbetsmarknaden.  I dessa tider med lägre skatteinkomster är det viktigt vilka 

satsningar som görs från regering och riksdag.  

 

Vänsterpartiet har i sin vårbudgetmotion i riksdagen föreslagit en rad åtgärder för att 

åstadkomma full sysselsättning. Man föreslår även att huvuduppgiften ska vara att 

bekämpa arbetslösheten.  En ungdomsgaranti ska införas för arbetslösa ungdomar i 

åldern 18-24 år. Förslaget innebär att 57 000 jobb och utbildningsplatser skapas. 

Vidare ska 1 miljard satsas i öronmärkta statsbidrag direkt till skolor och elever som 

har störst behov av resurser. Dessutom föreslås stora satsningar på mer utbildning och 

personal inom hemtjänst och annan äldreomsorg. Till det föreslås åtgärder som 

underlättar byggandet av hyresrätter. Till skillnad från oss prioriterar tyvärr den 

borgerliga regeringen skattesänkningar och privat konsumtion före åtgärder som skulle 

medföra fler anställda inom vård, utbildning och omsorg i kommunerna.  

 

Under en borgerlig regering kämpar vi i motvind när vi vill genomföra välbehövliga 

satsningar i kommunen. Förhoppningsvis kommer det så småningom att bli en röd-

grön regering som kommer att skapa möjlighet att lägga betydligt mer pengar på att 

till exempel öka personaltätheten på fritidshemmen och i äldreomsorgen samt höja 

lönerna bland annat inom skolan och få till stånd ett mer rättvist Huddinge.  

 

 



 

5 

 

Ändå har vi kunnat lägga en betydligt rättvisare budget än den som majoriteten gör i 

Huddinge. Istället för att bygga upp stora överskott vill vi använda pengarna till att 

fler får arbeten. Vi vill att välfärden garanteras invånarna i Huddinge och att de 

ekonomiska och folkhälsomässiga skillnaderna mellan människor i olika 

kommundelar utjämnas. Eventuella överskott ska bl.a. användas till välbehövliga 

sociala investeringar. 

 
 

Britt Björneke 

Vänsterpartiet 

Ändå har vi kunnat lägga en betydligt rättvisare budget än den som 

majoriteten gör i Huddinge. Istället för att bygga upp stora överskott 

vill vi använda pengarna till att fler får arbeten. Vi vill att välfärden 

garanteras invånarna i Huddinge och att de ekonomiska och 

folkhälsomässiga skillnaderna mellan människor i olika kommundelar 

utjämnas. Eventuella överskott ska bl.a. användas till välbehövliga 

sociala investeringar. 
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Mer pengar till verksamhet med störst behov 

I budgeten för 2014 fortsätter vi med de särskilda satsningar som vi föreslog för 2012-

2013.  Vi satsar extra mycket på ökad lärartäthet i skolorna och då särskilt i områden 

som har störst behov. Vidare prioriterar vi insatser för att unga och de som står långt 

från arbetsmarknaden ska få möjlighet att genom kommunen komma i arbete eller 

studier. För att öka personaltätheten och ge dem som vill arbeta heltid möjlighet att 

göra det lägger vi extra resurser till äldreomsorgen. Dessutom satsat vi extra på Kultu-

r och fritidsaktiviteter särskilt riktade mot ungdomarna. 

 

Jämlika villkor och jämställdhet 

Arbetet med att jämställdhetsintegrera alla verksamheter varierar mycket mellan de 

olika förvaltningarna. För att få fart på arbetet och säkerställa att inga verksamheter 

faller bort är det viktigt att man tar ledningen för jämställdhetsarbetet i KS. Jämsides 

med jämställdhetsintegreringen måste arbetet med att motverka diskriminering av 

personer med annan sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning fortsätta. 

HBT-certifieringen av våra verksamheter ska fortsätta. Huddinge måste även göras 

tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.  

 

Sedan organisationen med demokratiforum lades ner finns inga kontinuerliga möten 

mellan politiker och medborgare. Demokratidagarna är bra forum för en dialog mellan 

politiker och t.ex. skolungdomar men demokratiarbetet behöver utvecklas och 

breddas. Särskilt viktigt är att ungdomar och barn är med i samhällsplaneringen och 

får ge sin syn på vad man bör prioritera i kommunen. Vi anser därför att man på nytt 

bör överväga att anställa ungdomsombud och inrätta ungdomsråd i kommundelarna. 

 

Den absoluta majoriteten av besökare på kommunens ungdomsgårdar är pojkar. 

Likaså utnyttjas sportanläggningarna till största delen av pojkar. Detta är orättvist och 

ojämställt. Vi vill därför att aktiviteterna på ungdomsgårdarna utformas så att tjejer 

finner det meningsfullt att besöka dem. Det handlar också om ett jämställt och 

fördomsfritt förhållningssätt hos de anställda. Krav måste också ställas på 

föreningarna som använder våra anläggningar på att erbjuda fler flickor aktiviteter där. 

Man bör även överväga om man inte ska göra omprioriteringar av resurserna så att de 

blir jämställda. 

 

Därför lägger vi 1 mnkr extra på jämställdhet och jämlika villkor 

 

Jämlik och jämställd skola 

Skolan är idag alltför ojämlik, både vad gäller klassbakgrund och kön. Ojämlikheten 

har ökat under de senaste åren. De strukturella problem som marknadsanpassningen av 

skolan leder till, innebär att kommunen måste ta större ansvar för att öka 

likvärdigheten. För att skolans viktiga kompensatoriska uppdrag inte ska stanna vid en 

ambition på papperet, krävs att kommunen har en resurstilldelning som tillräckligt 

mycket tar hänsyn till barnens och elevernas socioekonomiska situation. Vi menar att 

majoritetens förslag inte gör det. Det behövs därför ytterligare medel till detta. Vidare 

är lärartätheten låg i Huddinge och även där behöver extra medel tillföras skolan. 

Även inom de enskilda skolorna spretar resultaten mycket och stödåtgärder behöver 

sättas in på alla nivåer. Lärarna behöver även kunna spendera tid på lärandet och 

eleverna och mindre på administrativa uppgifter. Ytterligare en åtgärd för att öka 

jämlikheten och måluppfyllelsen, är att satsa på modersmålsundervisning. 

Erfarenheten bland annat från vår grannkommun Botkyrka är att sådana satsningar 

leder till goda kunskapsresultat. Det är också viktigt att barn med utländsk bakgrund 

redan som små får hjälp med sin språkutveckling. Kvaliteten inom skolbarnomsorgen 
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har kontinuerligt försämrats. Där borde man göra en satsning i kvalitetshöjande 

riktning. 

 

Skolans kompensatoriska uppdrag innefattar att ge alla elever likvärdiga 

förutsättningar oberoende av kön. För att bryta invanda könsmönster krävs bland annat 

ett aktivt arbete med genuspedagogik. Barn till föräldrar som är föräldralediga eller 

arbetslösa ska ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan. 

  

Vi satsar 7,5 extra mnkr till förskola, grundskola och gymnasiet. 

 

Alla ska få hjälp till meningsfulla arbeten eller studier 

Det arbete som påbörjats inom kommunen med att hjälpa de som står långt utanför 

arbetsmarknaden att få arbete inom förvaltningarna ska fortsätta och intensifieras. 

Särskilt fokus ska läggas på de unga som saknar arbete och som inte heller studerar. 

Här behövs samordning mellan skolan och socialförvaltningen och en uppsökande 

verksamhet. För att dessa unga inte ska hamna i utanförskap är detta en nödvändighet. 

Alla ungdomar som önskar feriepraktikplats ska också erbjudas det. 

 

Vi satsar 1,5 mnkr extra på fler jobb och förebyggande insatser. 

 

Värna kvaliteten i äldreomsorgen 

De äldre har rätt till trygghet och en värdig omsorg oavsett om man bor kvar hemma 

eller på ett äldreboende. Man ska ha möjlighet att påverka den hjälp man har rätt till. 

Vi sätter kvaliteten och delaktigheten före valet av olika utförare. 

Personalbemanningen i framför allt demensvården måste förstärkas i enlighet med 

socialstyrelsens riktlinjer. Även i andra äldreboenden är det viktigt att det finns 

resurser för en bra omsorg och möjligheter till daglig aktivitet och stimulans. 

Majoritetens förslag är otillräckligt. 

 

Många privata utförare inom hemtjänsten erbjuder brukarna tilläggstjänster som inte 

ingår i kommunens biståndsbedömda insatser. Detta har medfört att den kommunala 

hemtjänsten har tappat mark. Det är viktigt att de får resurser som behövs för att ge de 

äldre en bra omsorg. Vidare anser vi att orimligt med resurser läggs ner på att 

marknadsföra och kontrollera alla utövare som ofta inte tillför några kvaliteter utöver 

dem som den kommunala hemtjänsten erbjuder.   

 

Det är främst kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen och det är tyvärr vanligt med 

deltidsarbeten inom kvinnodominerade områden. Alla bör erbjudas heltidstjänster och 

man behöver se över ofrivilliga timanställningar. Det är nödvändigt för att kvinnor ska 

kunna försörja sig och det är bra för verksamheten. I den privata äldreomsorgen 

erbjuds nästan enbart deltidstjänster och konkurrensen har medfört att man nu i den 

kommunala verksamheten också föredrar deltidstjänster. 

 

Det är många äldre som ursprungligen har ett annat språk än svenskan. Det är viktigt 

att det finns möjlighet att få vård och omsorg på sitt modersmål. I Huddinge finns det 

äldreboende med finsktalande personal och många aktiviteter med finsk anknytning. 

Vi anser att den kommunala äldreomsorgen även bör erbjuda omsorg till äldre från 

andra länder och kulturer. 

 

Det måste också finnas resurser för att garantera kompetensutveckling och deltagande 

i olika projekt. 

 

Därför lägger vi 3 mnkr extra till fler heltidstjänster i äldreomsorgen. 
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Hyresrätter måste prioriteras 

Det råder stor bostadsbrist i kommunen. Trots detta har det inte byggts många 

hyresrätter de senaste åren och omkring 1 300 hyresrätter i Huge har ombildats till 

bostadsrätter. Dessutom är det stor skillnad mellan kommundelarna vad gäller olika 

bostadsformer. Även om man bör prioritera att det byggs hyresrätter i kollektiv-

trafiknära områden är det viktigt att man inte förstör grönområden så att de boendes 

livsmiljö försämras. Vi vill att planeringen och byggandet av hyresrätter med rimliga 

hyror påbörjas nu! 

 

Minska verkningen av barnfattigdomen och låt kulturen spira 

Det finns enligt Rädda Barnen många fattiga barn i Huddinge som inte har råd att delta 

i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som till exempel Kulturskolan, språkresor och 

lägerskolor. Det är djupt orättvist och dessutom riskerar barn som inte har bra 

fritidsaktiviteter att hamna i gäng och brottslighet. Därför vill vi satsa pengar på gratis 

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Det ska finnas mötesplatser i 

alla kommundelar. Vi vill låta kulturen spira i alla områden. 

 

Därför lägger vi 2 mnkr extra till kultur och fritid. 

 

Hållbart och klimatsmart Huddinge  

Vi vill att Huddinge ska bli en föregångskommun vad gäller klimatsatsningar, 

energieffektivt byggande och lokal förnybar energiförsörjning. Vänsterpartiet anser att 

andelen förnybar energi för hela riket bör vara minst 53 procent av den totala 

energianvändningen år 2020. Vi ska satsa på vindkraft och biogas. Många bostäder i 

miljonprogramområdena står inför stora renoveringsbehov och potentialen för 

energieffektivisering är stor. Vänsterpartiet har på riksnivå föreslagit att ROT-avdraget 

bör kompletteras med klimatbonus för energieffektivisering.  All nyproduktion av 

bostäder bör vara klimatsmart; lågenergi- eller passivhus och ha miljöanpassat 

byggmaterial. 

 

Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, 

omsorg och skola. Kvinnor, ungdomar, äldre, funktionshindrade och låginkomsttagare 

är de som använder kollektivtrafiken mest. Utsläpp från motorfordon är en faktor som 

starkt ökar växthuseffekten. Resor i kollektivtrafik är mer miljövänliga, trafiksäkra 

och jämlika än enskilda resor och därför bör privatbilismen minska. Att bygga 

förbifart Stockholm är varken modernt, rationellt eller hållbart. Vi vill istället bygga 

fler spår, införa fler busslinjer och göra smärre justeringar på befintliga vägsträckor. 

Det skulle minska klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar med bättre hälsa 

som följd. Det skulle vara en lösning som är både socialt och ekologiskt hållbar. Vi 

vill också se en snabb byggstart av en första etapp av Spårväg Syd mellan sträckorna 

Flemingsberg-Masmo-Kungens kurva/Skärholmen-Fruängen-Älvsjö. 

 

Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar 

trafiksäkerheten. Välplanerade cykel- och gångnät måste vara en naturlig del av 

kommunens översiktsplanering. Tillgången till cykelparkeringar måste också vara god 

och det måste bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på tåget. 

 

Maten står för nästan en tredjedel av klimatutsläppen. Det är i synnerhet den 

animaliska kosten som leder till stor klimatbelastning. Vi vill därför verka för en 

minskad köttkonsumtion och att Huddingeborna äter mer frukt och grönt. Därför vill 

vi verka för en vegetarisk dag i veckan på alla kommunala institutioner. Maten i skolor 

och på äldreboenden ska lagas från grunden utan några halv- eller helfabrikat. 
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Huddinge kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli 

tillgängliga för alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska 

intressen. Det är viktigt att tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser. 

Vidare visar tidigare så kallade miljöskandaler med upptäckter av föroreningar i 

naturen att mer medel bör anslås till tillsynen av industriella verksamheter. 

Snötippning ska inte ske på det sättet att djurliv och växter hotas. 

 

Vi lägger 0,5 mnkr på en klimat- och miljöinformationskampanj. 
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Generella uppdrag 

 

Prioritera insatser för full sysselsättning 

För Vänsterpartiet är full sysselsättning ett övergripande mål. Alla som har möjlighet 

att arbeta eller studera ska få den möjligheten. Däremot ska inte människor som sedan 

länge är sjuka tvingas in i meningslösa sysselsättningar i enlighet med den s.k. 

arbetslinjen. Kommunen har ett ansvar för att hjälpa dem som har möjlighet att arbeta 

men som står så långt från arbetsmarknaden att det är svårt att av egen kraft få ett 

arbete. Det arbete som pågår inom socialförvaltningen med att skaffa jobb inom 

förvaltningarna åt försörjningsstödstagare är utmärkt och i linje med vad vi tidigare 

har föreslagit. Huvuduppgiften bör nu vara att se till att unga kommer i arbete eller 

studier. Enligt en undersökning från Arbetsförmedlingen finns det ett oroväckande 

stort antal ungdomar mellan 16 och 29 år som varken studerar eller arbetar. Här 

behövs en uppsökande verksamhet och snabba åtgärder måste sättas in för att 

förhindra utanförskap. Det är viktigt att alla förvaltningar deltar i arbetet med att 

ungdomar kommer i sysselsättning.  

 

Förbättrade livschanser för alla barn och ungdomar 

Förebyggande arbete för att förbättra livschanserna för barn och ungdom kräver att 

man satsar resurser på många områden. Vänsterpartiet vill att det satsas mer på en 

likvärdig skola, att alla avgifter tas bort i skolan, att avgifter för Kulturskolan minskas 

samt att det införs avgiftsfria fritidsaktiviteter. Dessutom behövs mer resurser till 

stödåtgärder. En social investeringsfond bör inrättas där del av budgetöverskottet 

investeras i förebyggande åtgärder. Samkrafts projekt är en bra början men det behövs 

betydligt större resurser. Flera viktiga projekt drivs inom Samkraft. Vi vill där lyfta 

fram Kom Samman för nyanlända personer. Dessa projekt behöver utvidgas till att 

avse fler kommundelar. Vidare bör man under 2014 ta upp frågan om att 

implementera dem i den ordinarie verksamhetsbudgeten. 

 

Smartare arbetssätt 

Det är bra om arbetet kan effektiviseras i verksamheterna. De resurser som då frigörs 

ska emellertid gå till de områden där det behövs mer personal som t.ex. inom 

äldreomsorgen. Vi motsätter oss effektivitetskraven (sparbetinget).  Det utrymme som 

möjligen finns för besparingar inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

ska då täcka kostnaderna för den föreslagna IT-utvecklingen och vägunderhållet. 

 

Utveckla kommunen med inriktning jämlika villkor och 

jämställdhet 

De olika kommundelarna skiljer sig mycket åt i olika avseenden. Det gäller 

förvärvsfrekvens, inkomster, folkhälsa, skolresultat m.m. Skillnader finns även i dessa 

avseenden och andra mellan könen. En av huvuduppgifterna för förvaltningarna är 

därför enligt Vänsterpartiet att i utvecklingen av Huddinge kraftfullt arbeta med 

inriktningen att kommunen ska bli mer jämlikt och jämställt. För Vänsterpartiet är 

jämställdheten ett av de mest övergripande målen. Jämställdhetsarbetet ska 

intensifieras i skolorna och på andra områden i kommunen. 

 

Bli en bättre arbetsgivare 

Det är viktigt att medarbetarna i kommunen känner att de är delaktiga i 

verksamheterna, att de uppskattas och att de inte drabbas av stress och andra 

arbetsrelaterade sjukdomar. Viktigt är även att de är tillfreds med arbetsvillkoren och 

lönen. Tyvärr är det dock fortfarande många inom vård och omsorg, och då främst 
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kvinno,r som enbart erbjuds deltider och timvikariat. Vänsterpartiet anser att alla som 

önskar det ska erbjudas heltider. Detta innebär även en bättre service till brukarna.  

Säkerställa Barnkonventionens tillämpning 

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade FN:s barnkonvention strax efter 

1989. Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det 

finns anledning att mer systematiskt arbeta med att säkerställa barnkonventionen. 

 

Arbeta för en miljömässig och socialt hållbar utveckling 

Huddinge är en utvecklingskommun med stor inflyttning. I utvecklingsarbetet är det 

av största betydelse att ha ett globalt perspektiv och inte begränsa kommande 

generationers möjligheter till en bra livsmiljö. Därför bör vi avfärda stora planerade 

trafikleder som medför ökad fordonstrafik och därmed ytterligare klimatförsämringar. 

Vi avvisar därför att kommunen binder upp sig i projektet Förbifart Stockholm. Istället 

ska satsningar ske på att komma igång med Spårväg Syd så snart som möjligt och 

förutsättningarna för cykling ska bli bättre. Bostäder ska byggas nära kollektivtrafiken 

och parkeringstalen hållas nere. 

 

Social hållbarhet innebär att stora satsningar ska göras på förebyggande åtgärder för 

att människor inte ska hamna i kriminalitet och utanför arbetsmarknaden. Barn med 

funktionsnedsättningar ska prioriteras. Vänsterpartiet anser att en social 

investeringsfond ska inrättas där delar av kommunens överskott investeras i 

förebyggande åtgärder. 
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Prioriterade områden för nämnderna 

De områden som majoriteten vill prioritera i nämnderna är mycket allmänt hållna och 

de flesta instämmer Vänsterpartiet i. Däremot skiljer det sig på flera punkter vad 

Vänsterpartiet vill inrikta sig på och hur man ska nå de uppsatta målen. Nedan 

redovisas hur Vänsterpartiet vill göra prioriteringarna. 

Kommunstyrelsen 

 

Ökat bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga hyror 

Huddinge kommun växer snabbt men tyvärr har den borgerliga majoriteten inte 

prioriterat bostadsbyggandet. Det är bra att man nu vill höja ambitionsnivån. Under 

lång tid har det rått stor bostadsbrist i kommunen. Trots detta har det inte byggts 

många hyresrätter de senaste åren och omkring 1 300 hyresrätter i Huge har ombildats 

till bostadsrätter. Socialarbetarna har tydligt poängterat vilka svårigheter de har i sitt 

arbete när det saknas hyresrätter för barnfamiljer, unga, hemlösa och före detta 

missbrukare. Bristen på hyresrätter medför att kommunen får betala ut mycket stora 

belopp varje månad för tillfälliga boenden. Vi anser att kommunen måste arbeta mer 

offensivt för att åstadkomma hyresrätter till rimliga priser. Därför är ökat 

bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga hyror ett prioriterat område. 

 

Förbättrat företagsklimat 

Det är bra att handlingsprogrammet från utbildningen ” Förenkla helt enkelt” 

implementeras i det dagliga arbetet.  Kommunen bör särskilt satsa på att ha en god 

service gentemot nystartade företag som är villiga att samarbeta med kommunen och 

ta emot praktikanter och lärlingar. 

 

Särskilt viktiga tillväxtområden 

Mycket arbete återstår i utvecklingen av de regionala stadskärnorna. 

Flemingsbergsdalen är ett exempel på att utvecklingen helt har avstannat när 

marknadskrafterna råder. Där behövs en kraftsamling så att bostäder och mötesplatser 

blir en realitet och miljön avsevärt förbättras. Kommunen kan dock inte enbart 

fokusera på de regionala stadskärnorna. Vårby behöver kompletteras med fler bostäder 

och samhällsnyttiga funktioner liksom det behövs en utvecklingsplan för de östra 

kommundelarna. Segeltorp är en kommundel som helt domineras av villor. Här bör 

det ske en förtätning med flerfamiljshus. 

 

Utveckla samarbetet med akademierna 

Det är särskilt viktigt att kommunen trycker på för att akademierna fortsätter och 

utvecklar samarbetet med skolorna i kommunen för att öka rekryteringen till 

akademiska studier.  Där bör även initiativ tas till att initiera projekt för att stimulera 

eleverna till studieval som inte är traditionellt könsbundna. 

 

Lev upp till miljökvalitetsnormerna 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden följa upp och tydliggöra miljökvalitetsnormerna samt 

aktivt arbeta för att målen nås. 

 

Informationssatsningar för ett klimatsmart Huddinge 

För att vi ska kunna leva upp till vårt mål om ett hållbart Huddinge är det viktigt att 

medborgarna är delaktiga. För att se behovet av att ändra sin livsföring för att mildra 

effekterna av klimatförändringarna krävs information och vägledning. Exempel är hur 
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man kan ändra sitt resande och sin konsumtion och hur man kan jobba med 

återvinning. Därför behövs en informationssatsning om klimatarbetet som kan drivas 

inom de kommunala förvaltningarna, verksamheterna och bolagen och vända sig både 

till de anställda och till allmänheten. Samarbetspartnesr kan vara föreningsliv, 

näringsliv och berörda myndigheter.  

 

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Alla människor ska oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte kunna vara 

delaktiga i samhället. Den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla. Det finns 

fortfarande offentliga lokaler och miljöer i Huddinge där så inte är fallet. Vi anser att 

man bör prioritera arbetet med att göra förbättringar vad gäller tillgängligheten. 

Förskolenämnden 

 

Säkra platstillgången 

Det finns många utmaningar för förskolan, bl.a. måste platstillgången säkras så att 

kommunen uppfyller barnomsorgsgarantin. Detta har inte kunnat ske. Många föräldrar 

lever i ovisshet om de ska kunna börja arbeta efter föräldraledigheten och att barnet får 

plats där behovet finns. 

 

Stärka den pedagogiska verksamheten  

Det råder stor brist på förskollärare i kommunen. Det är av stor vikt att andelen 

förskollärare och andra pedagoger ökar så att förskolan inte enbart är omsorg utan har 

ett pedagogiskt innehåll. Arbetet med att rekrytera fler män till förskolan ska fortsätta. 

Fokus måste också sättas på att arbeta med språkutveckling. Förskolenämnden ska se 

över och vid behov ändra öppettiderna på förskolan för att minska föräldrarnas och 

barnens stress. 

 

Öka likvärdigheten för en jämn och hög kvalitet 

Vänsterpartiet är skeptiskt till att kommunen godkänner privata utförare av 

förskoleverksamhet där vinsten går till ägarna och inte investeras i verksamheten. Vi 

vet att det finns brister i form av avsaknad av pedagogisk verksamhet där. Vi menar att 

kommunen bör ställa krav på alla förskolor vad gäller hög kvalitet. Tyvärr finns det 

exempel på att kommunen har brustit i att sätta upp kvalitetskrav när verksamheten har 

övergått från kommunal till privat verksamhet. Det är även viktigt att barn som har 

behov av särskilda stödinsatser tidigt uppmärksammas i förskolan så att de får hjälp i 

sin utveckling av särskilt kunniga pedagoger. 

 

Etablera goda kostvanor 

Alla förskolor ska ha tillagningskök. Maten ska lagas från grunden utan hel- eller 

halvfabrikat. Barnen ska stimuleras till att äta varierad hälsosam mat utan kemiska 

tillsatser. 

 

Rätt till 30 timmars förskola för alla barn 

Resultaten i skolan grundläggs tidigt och förskolans roll är viktig för barns utveckling 

och lärande. Vi anser att barns rätt till förskola inte ska avgöras utifrån om barnens 

föräldrar arbetar eller inte. Barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska i ett 

första steg garanteras rätt till 30 timmar i förskolan. Förskolan är en förutsättning för 

kvinnors deltagande i arbetslivet. När det är brist på förskoleplatser är det kvinnorna 

som får stanna hemma. Det är anmärkningsvärt att alliansen trots påståenden om 

jämställdhet och en vilja att kvinnor ska ha en större förvärvsfrekvens håller fast vid 

det otidsenliga vårdnadsbidraget. Vänsterpartiet anser att detta bör avskaffas. 
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Genuspedagogik i alla förskolor 

Det är viktigt att alla barn och ungdomar får förutsättningar att växa upp som 

självständiga individer utan att de begränsas av krav som vilar på traditionella och 

fördomsfulla könsroller. Därför bör alla pedagoger i förskolan ha genuskunskap som 

ger dem möjlighet att arbeta utan könsfördomar med pedagogiskt material som inte är 

könsstereotypt. Viktigt är även att föräldrarna involveras i detta arbete samt att fler 

män rekryteras till personalgrupperna. 

 

Grundskolenämnden 

 

Fokus på kunskap och likvärdighet 

Det är viktigt att vi analyserar kunskapsresultaten mellan skolorna och inom skolorna 

och sätter in resurser i form av bra pedagoger och stöd för att höja kunskapsresultaten 

främst i de skolor där resultaten är mindre bra. 

 

Höga förväntningar på alla elever 

Det är viktigt att de barn och ungdomar som har inlärningssvårigheter eller av andra 

skäl har svårt att leva upp till förväntningarna får tillräckligt med stöd i skolan. Det 

bör också finnas möjligheter till läxhjälp i skolan. 

 

Öka likvärdigheten för en jämn och hög kvalitet 

Vi menar att förskolenämndens prioriterade mål om att öka likvärdigheten i lika hög 

grad gäller för Grundskolenämnden. Det skiljer sig mycket åt mellan elevernas resultat 

i de olika grundskolorna. Detta bör analyseras och åtgärdas genom bl.a. en bättre 

resursfördelning. Den socioekonomiska resursfördelning som sker mellan skolorna 

idag är i huvudsak bra men vi anser att det behövs mer resurser för att ytterligare 

förstärka de skolor som har de svåraste förutsättningarna att nå bra resultat. På det 

sättet kan de skolorna ha mindre undervisningsgrupper och fler kompetenta 

pedagoger. 

 

Fler skolor i takt med att Huddinge växer 

Det är viktigt att planeringen av skolor är i samklang med befolkningsutvecklingen. 

Allt färre elever får sitt förstahandsval tillgodosett och klasserna blir större på grund 

av lokalbrist. Denna trend behöver brytas. Det behövs fler skolor i centrala Huddinge. 

Vi menar att det är kommunen som i första hand ska driva grundskolorna. Ansvaret 

för skolan ligger på kommunen och det finns en stor risk att lita på att skolor som 

drivs med vinstintressen tar sitt ansvar för ge eleverna den bästa undervisningen och 

stödresurser. 

 

Etablera goda kostvanor 

Vi menar även här att etablering av goda kostvanor bör vara ett prioriterat mål liksom i 

Förskolenämnden. Det finns exempel på åtminstone en skola i kommunen som har 

lyckats med detta, där man har lärt eleverna att äta varierat och nyttigt. Vänsterpartiet 

har lämnat en motion om att skolmat ska lagas från grunden med färska råvaror och att 

en intern utbildning ska ske bland kommunens skolor. 

 

Jämställdhet och likabehandling för mindre könsbundna 

studieval 

Inom förskolan har man på många håll börjat arbeta medvetet med genuspedagogik. 

Det finns även en genuspedagog anställd inom skolan. Nyligen har 

kommunfullmäktige bifallit en motion om att studievägledare ska erbjudas utbildning 

inom området. För att eleverna ska ha förutsättningar att välja studieinriktning utifrån 
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fallenhet och intresse och inte utifrån könsstereotypa föreställningar krävs dock att det 

finns en medvetenhet och ett målinriktat arbete inom skolan. Att inrätta sommarskolor 

i teknik för flickor är ett exempel på att intressera flickor för detta ämne där pojkar 

dominerar på gymnasiet. Tekniker är vidare ett bristyrke där det finns många 

utvecklingsmöjligheter. 

 

Lärarnas arbetsvillkor 

Grundskolenämnden ska satsa på skickliga lärare i syfte att höja kunskapsresultaten 

och öka likvärdigheten. Bland lärarnas arbetsuppgifter bör man prioritera bland 

administrativa arbetsuppgifter så att tillräcklig tid ges för undervisning. 

 

Språkutveckling och läsning 

Läsning är grunden för mycket lärande. Nämnden ska i samarbete med Kultur- och 

fritidsnämnden utveckla strategier för läsfrämjande. Man bör göra en stor satsning på 

språkutveckling på de skolor som har de svåraste förutsättningarna. 

Gymnasienämnden 

 

Vuxenutbildning utifrån individens behov 

Det är viktigt att SFI-undervisningen utökas och att det skapas fler möjligheter till 

yrkesutbildningar. 

 

Fokus på kunskap 

För att eleverna ska klara av sina gymnasiestudier inom tre år behövs stödåtgärder. Vi 

har varit emot att de som går på yrkesprogram inte ska få möjlighet att få 

högskolebehörighet. Nu måste det finnas möjlighet för dessa elever att samtidig läsa in 

högskolebehörighet. 

 

Framtidens entreprenörer och innovatörer 

Vi delar åsikten att UF-profileringen i gymnasieutbildningen är bra och ska 

uppmuntras. Vi menar dock att allt fokus inte ska läggas på att uppmuntra eleverna att 

starta egna företag. Vi behöver även uppmuntra eleverna till kreativitet och innovativt 

tänkande utan att man nödvändigtvis ska starta eget företag utan istället fortsätta 

studera och få utveckla idéerna som forskare och anställd. 

 

E-strategi för en modern utbildning  

Det är bra med en modernisering av utbildningarna i syfte att ge eleverna en 

framtidsorienterad studiesituation. 

 

Öka antalet feriepraktikplatser 

Många gymnasieungdomar har inte möjlighet att skaffa feriearbeten på egen hand och 

gymnasiets feriepraktikplatser är begränsade till en årskurs. Vi anser att man bör 

kunna erbjuda alla som önskar att få en feriepraktikplats. Samarbete bör ske med det 

lokala näringslivet. Ett feriearbete innebär en möjlighet att tjäna extra under sommaren 

särskilt för de ungdomar som kommer från familjer som lever med ansträngd 

ekonomi. En feriepraktikplats kan även innebära att man avstår från miljöer där man 

lätt hamnar i kriminalitet och missbruk samt ger den första ingången till 

arbetsmarknaden.  
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Jämställdhet och likabehandling för mindre könsbundna 

studie- och yrkesval 

Jämställdhetsarbetet bör även vara ett prioriterat område för Gymnasienämnden för att 

motverka könsstereotypa studie- och yrkesval. Studievägledarnas insatser är viktiga 

och det är viktigt att det får möjlighet till kompetensutveckling. 

 

Planera för en elevstödsorganisation på gymnasiet 

Det finns ett stort antal ungdomar som har stora svårigheter att tillgodogöra sig 

studierna i vissa ämnet i gymnasiet. Många kommer även från familjer där man inte 

har studievana. En del av dem utgör den stora mängd ungdomar som sedan flyter 

omkring i samhället utan vare sig arbete eller studier och som inte är aktualiserade på 

Arbetsförmedlingen eller i kommunen. För att motverka denna tidiga utslagning 

behövs en stödorganisation. Det är hög tid för att planera för en sådan i våra 

gymnasier. 

Socialnämnden 

 

100 Huddingejobb blir fler 

Reformen 100 Huddingejobb har uppvisat goda resultat. Socialnämnden ska erbjuda 

fler den möjligheten genom att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar 

skapa ytterligare platser inom ramen för reformen. Målet är att alla som har 

arbetslöshet som huvudorsak till att begära försörjningsstöd ska erbjudas anställning i 

kommunen - med kvalitetsförbättrande uppgifter utanför ordinarie verksamhet - 

samtidigt som de också anmäler sig till arbetslöshetsförsäkringen. 

Vi anser att man särskilt ska prioritera ungdomar som varken arbetar eller studerar och 

engagera dem antingen i arbete eller till fortsatta studier, t.ex. folkhögskola. Eftersom 

många av dessa ungdomar inte är aktualiserade bör man bedriva ett uppsökande arbete 

tillsammans med studievägledarna. 

 

Förstärkning av kvinnofridsteamet 

Behovet av hjälp och stöd för dem som drabbats av familjerelaterat våld är stort. Det 

är viktigt att männen motiveras och erbjuds att gå i behandling för att inte återfalla i 

gammalt aggressivt, kontrollerande beteende. Kvinnor bör även få vägledande hjälp av 

kvinnofridsteamet i kontakterna med olika förvaltningar som försörjningsenheten och 

utbildningsförvaltningen. 

 

Permanenta Barnahusets verksamhet 

Barnahuset innebär att barn som utsatts för våld eller sexuella överträdelser kan 

undersökas och förhöras i en trygg miljö av experter. Det är viktigt att detta projekt 

permanentas. 

 

Ökad samordning ger fler insatser - fokus unga utan jobb eller 

studier 

Det är viktigt att Socialnämnden sätter de människor som står långt utanför 

arbetsmarknaden i fokus för att underlätta för dem att bli självförsörjande. Många av 

dem behöver även rehabiliteringsstöd. Samarbetet bör fortsätta med andra kommunen. 

I fokus ska sättas ungdomar utan jobb eller studier. 

 

Förebyggande arbete i de olika kommundelarna för ökad 

trygghet i det offentliga rummet 

Många känner sig otrygga när de rör sig ute på kvällen. Det gäller inte minst unga 

människor. Under senaste tiden har oron ökat på grund av anlagda bränder i några av 



 

17 

 

kommundelarna. Det är viktigt att resurser läggs på förebyggande åtgärder mot 

kriminalitet och droger. Ungdomar behöver en meningsfylld fritid och kontakt med 

vuxna i området. Därför behövs ökade resurser till bl.a. fältsekreterare i alla 

kommundelar. 

 

Hemlöshet 

Socialnämnden ska kartlägga hemlösheten i Huddinge samt föreslå åtgärder för att 

motverka den och särskilt beakta kvinnors utsatta position. 

Äldreomsorgsnämnden 

 

Kvaliteten i fokus 

Det är viktigt att äldreomsorgsinspektörerna får en mer självständig roll inom 

förvaltningen. Kvaliteten får inte undergrävas genom att äldreomsorgen övertas av 

bolag som är vinstdrivande. Den kommunala hemtjänsten bör utvecklas och 

personalen få en kompetenshöjning.  

 

Profilboenden som möter de äldres behov 

Det behövs flera inriktningar på äldreboenden, t.ex. för psykiskt sjuka, multisjuka 

m.m. Man bör undersöka möjligheten att inrätta ett finskt äldreboende i de östra 

kommundelarna. Äldreboenden och hemtjänsten bör även profilera sig på olika språk 

som talas av de äldre i kommunen. 

 

Reformer inom äldreomsorgen 

Äldreomsorgen står inför stora förändringar. Det gäller kommunaliseringen av 

hemsjukvården och nya föreskrifter från Socialstyrelsen som ställer nya krav på 

nämnden. Nämnden måste då ha tillräckliga resurser för att möta dessa krav. 

 

Öka bemanningen genom fler heltider 

Många som arbetar i äldreomsorgen upplever arbetet som stressande och att de inte 

hinner med alla arbetsuppgifter. Det är viktigt att omsorgen om de äldre har hög 

kvalitet och att de får möjlighet till mänsklig kontakt och aktiviteter. Därför behövs en 

ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Biblioteken ska bidra till ökad läsförståelse 

Det är bra att nämnden ska – för att bidra till en ökad läsförståelse bland barn och 

ungdomar – arbeta för att biblioteken utvecklar sina metoder och arbetssätt. En 

förutsättning är dock att biblioteken har tillräckliga resurser och öppettider för att de 

ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Jämställd idrott i fokus 

Det är bra att fokus sätts på jämställdheten i idrotten och att en handlingsplan med 

fokus på idrottslivet ur ett jämställdhetsperspektiv arbetas fram. Det är viktigt att 

flickornas idrottsverksamhet får samma resurser som pojkarnas. Ett exempel är 

skillnaden mellan resurser som läggs på ridsportanläggningar där flickor dominerar 

och ishallar där pojkar mestadels utövar sin sport och där den mansdominerade 

idrotten har företräde såväl vad avser resurser som tider. 
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Utveckla arbetet med våra anläggningar 

Det är bra att man avser att arbeta för en regional samverkan för att möta den brist på 

anläggningar som finns. 

 

Fullersta Gård som konstcentrum 

Det är utmärkt att Fullersta Gård ska utvecklas till en kulturell samlingsplats med 

konsten i centrum. Samtidigt är det viktigt att kulturen lever och utvecklas i alla 

kommundelar.  

 

Bredda rekryteringen till Kulturskolan 

Det är en mycket sned elevrekrytering till Kulturskolan med huvuddelen av elever från 

de centrala delarna av Huddinge. Detta beror säkerligen främst på de höga avgifterna 

men också på grund av att lokalerna främst ligger i centrala Huddinge. Samverkan 

mellan skolan och Kulturskolan behöver inledas i Vårby Gård och Flemingsberg för 

att barnen där ska få möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet. Vidare behöver 

avgifterna sänkas. 

 

Mötesplatser för unga i alla kommundelar med aktiviteter som 

även attraherar flickor 

Det behövs olika slags mötesplatser för ungdomar. De traditionella fritidsgårdarna 

appellerar inte till flickor i någon högre grad. Det är bra att man nu efter all kritik vi 

haft börjat arbeta med att låta flickorna få ta större plats. Under flera år har teater 

Slava haft teaterverksamhet i Vårby Gård med stöd av Huge. Sponsorstödet har nu 

dragits ner. Det behövs kulturella upplevelser i de olika kommundelarna i lika hög 

grad som idrottsaktiviteter. De stora fritidsgårdarna bör även kompletteras med mindre 

mötesplatser. Solhagagården i Vårby Haga var en väl fungerande kvartersgård för 

ungdomar som har lagts ner. Den bör återuppstå. 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Ökat bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga hyror 

Plan- och byggprocessen måste bli mer effektiv för att bostadsbyggandet ska kunna 

komma igång. Bostadsbristen är mycket hög och det är hyresrätter som efterfrågas. 

Det gäller även studentbostäder. Därför är det byggande av dessa bostäder som bör 

prioriteras. Åtgärder måste också vidtas för att få fram hyresbostäder med rimlig hyra.  

 

Förbättra företagsklimatet 

Förenklade regler och ett bättre bemötande är viktigt för att förbättra 

förutsättningarna för att fler företag ska etableras i kommunen. 

 

Förverkliga trafikstrategin 

Kommunfullmäktige har beslutat om en trafikstrategi som har som inriktning att 

kollektivtrafiken, cykel- och gångvägar ska stå i centrum. Byggandet av bostäder och 

service ska planeras i kollektivtrafiknära områden. Det är viktigt att trafikstrategin 

implementeras i förvaltningens arbete samt att den bryts ner i planer på olika områden. 

 

Utöka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

Det finns fortfarande brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga 

rummet. Dessa brister bör åtgärdas snarast och i den fortsatta utvecklingen av 

Huddinge ska fokus sättas på tillgänglighet. 
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Bygga ett samhälle för jämlika villkor 

Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla arbetet med att analyser planer ur barn-, 

jämställdhet-s och jämlikhetsperspektiv för att säkerställa att planerna bäst gynnar ett 

jämlikt samhälle. Informationen behöver även förbättras och det bör ske på olika 

språk. 

Miljönämnden  

 

Förbättra vattenkvaliteten i Huddinges insjöar 

Det är viktigt att fokus sätts på att förbättra vattenkvaliteten i Huddinges sjöar och att 

särskilt Trehörningen prioriteras. 

 

Tillgång till Huddinges naturreservat 

Det är viktigt att alla får tillgång till naturreservaten samt att informationen ökar om 

dem. Det måste också läggas tillräckligt med resurser på skötseln av dem. 

 

Vandringsled mellan Sundby och Björksättra 

Nämnden ska särskilt fokusera på att skapa god tillgänglighet och att knyta samman 

området med en strandnära vandringsled. 

 

Informationssatsningar för ett klimatsmart Huddinge 

För att vi ska kunna leva upp till vårt mål om ett hållbart Huddinge och nå våra 

miljömål är det viktigt att medborgarna är delaktiga. Därför behövs en 

informationssatsning om klimatarbetet som bör drivas inom de kommunala 

förvaltningarna, verksamheterna och bolagen och vända sig både till de anställda och 

allmänheten. 

 

Lev upp till miljökvalitetsnormerna 

Nämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden följa 

upp och tydliggöra miljökvalitetsnormerna. Det behövs en analys av de områden där 

miljöbarometern pekar på att miljömålen inte kommer att nås och en strategi för 

åtgärder ska tas fram. Nämnden ska bevaka att miljökvalitetsnormerna för luft inte 

överskrids genom att göra egna mätningar. 

 

Förbättra miljötillsynen genom förstärkt kompetensutveckling 

och utökade fältkontroller för att säkerställa att otillåten 

verksamhet uppdagas 

Tillsynen av vår miljö behöver bli mer aktiv och uppsökande för att förhindra att 

otillåtna verksamheter får fortsätta drivas med föroreningar som följd.  
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Ekonomiplan 2014-2016 

Skattesats 

Vårt budgetförslag är beräknat utifrån en kommunal skattesats på 19:95 kr per 

skattekrona. 

 

Besparingar och minskade satsningar (15,33 mnkr) 

Vi föreslår att de höjningar som gjorts av de fasta politikerarvodena på 2,13 mnkr 

återkallas. 

Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas, vilket ger en besparing på 2,9 mnkr. 

Vi föreslår att IT-satsningarna (KS) halveras till 2 mnkr. 

Vi föreslår att de nämndövergripande IT-satsningarna slopas, vilket ger en besparing 

på 7 mnkr. 

Vi föreslår att det extra bidraget till Huddingedagarna slopas, vilket ger en besparing 

på 0,8 mnkr. 

Vi föreslår att upprustningen till vägar och gator minskas med 0,5 mnkr. 

 

Den generella effektiviseringen 

Vi motsätter oss den generella besparingen på 17,5 mnkr 

 

Övriga kostnader   

Vi ställer oss bakom majoritetens förslag till kostnadsökningar med anledning av 

volymer, lokaler, generell uppräkning, generella statsbidrag, tekniska justeringar m.m.  

 

Kommungemensamma utvecklingsinsatser 

Vi ställer oss bakom majoritetens förslag om kommungemensamma 

utvecklingsinsatser i form av verksamhetsutveckling till Samkraft med 3 mnkr 

 

Riktade satsningar (30,5 mnkr)  

Vi ställer oss bakom majoritetens förslag till riktade satsningar vad avser  

 

 Fler i arbete genom projekt 150 Huddingejobb (SN) 6,0 mnkr 

 Barnomsorg på obekväm arbetstid (FSN) 1, 5 mnkr 

 Extra medel gymnasiet (gymnasiereformen, GN) 4,1 mnkr 

 Socialnämndens verksamheter (SN) 8,0 mnkr 

 Förstärkning av kvaliteten på särskilda boenden (ÄN) 2,0 mnkr 

 Säkerställa kvaliteten i demensvården – socialstyrelsens föreskrifter (ÄN) 2,0 

mnkr 

 Hyreskostnader kultur- och idrottsfastigheter (KFN) 1,1 mnkr 

 Hyror pensionärsföreningar (KS) 0,4 mnkr 

 Öka takten i bostadsbyggandet (SBN) 1,0 mnkr 

 Upprustning av gator och vägar (SBN) 2,5 mnkr (-05 mnkr) 

 Val (Europaparlamentet, allmänna val, KS) 2,0 
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Vi föreslår därutöver följande riktade satsningar (15,5 mnkr) 

Förskolenämnden tilldelas 1,5 mnkr för att kunna ge alla barn (oavsett om 

föräldrarna till exempel är föräldralediga) rätt till 30 timmar i förskolan samt för 

stödresurser för barn i särskilt behov av insatser 

 

Grundskolenämnden tilldelas ytterligare 5 mnkr för att åstadkomma mer 

jämlika villkor i skolan (socioekonomisk fördelning).  

 

Gymnasienämnden tilldelas 1 mnkr för att erbjuda så många som möjligt 

feriepraktikplatser och stödinsatser. 

 

Socialnämnden tilldelas ytterligare 1.5 mnkr till arbetsmarknadsåtgärder för 

unga och för trygghetsförebyggande insatser  

 

Äldreomsorgsnämnden tilldelas ytterligare 3 mnkr för att kunna höja 

kvaliteten och öka personaltätheten.  

 

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 2 mnkr till åtgärder för att bredda 

deltagandet i Kulturskolan genom minskade deltagaravgifter och samverkan mellan 

kulturskolan och skolan samt kultur och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar 

i alla kommundelar  

 

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 0.5 mnkr för att öka tillgängligheten 

för funktionshindrade. 

 

Miljönämnden tilldelas 0.5 mnkr för klimat och miljöinformation  

 

Kommunstyrelsens förvaltning tilldelas 0.5 mnkr för jämställdhetsåtgärder 
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Mål och budget 
   Ekonomiplan 2014-2016 
   

 
Budget Plan Plan 

  2014 2015 2016 

Verksamhetens kostnader/intäkter -4 855,9 -5 021,9 -5 225,6 

Exploateringsverksamhet 100,0 100,0 150,0 

Avskrivningar -97,7 -114,3 -124,0 

Verksamhetens nettokostnader -4 853,6 -5 036,2 -5 199,6 

    
Skatteintäkter 4 085,4 4 248,8 4 448,5 

Generella statsbidrag och utjämning 839,1 839,3 874,7 

Skatter, utjämning och statsbidrag 4 924,5 5 088,1 5 323,2 

    
Finansiella intäkter 260,4 260,4 260,4 

Finansiella kostnader -199,5 -199,7 -200,1 

Resultat 131,8 112,6 183,9 

Ekonomiskt mål 31,8 12,6 33,9 

Ekonomiskt mål % av skatt mm 0,65% 0,25% 0,64% 
 
 
 
 

Mål och budget 
    Verksamhetens nettokostnader, förändringar 

   Netto, mnkr 2014 2015 2016 
Summ

a 

Kommunplan 2013 4 700,8 - - 
 

Riktade satsningar 46,0 - - 46,0 

Volymer 78,3 76,5 85,6 240,4 

Lokaler 10,9 10,4 12,0 33,3 

IT 2,0 4,0 4,0 10,0 

Generell uppräkning 96,7 97,1 103,5 297,3 

Bidrag, omprioriteringar mm -69,1 -5,4 -41,7 -116,2 

Effektivisering, besparingar -12,0 - - -12,0 

Budget/plan (avrundat) 4 853,6 5 036,2 5 199,6 498,8 

varav avskrivningar 97,7 114,3 124,0 

 varav exploatering -100,0 -100,0 -150,0 

 exkl avskrivningar/exploatering 4 855,9 5 021,9 5 225,6 

 
 

   

     


